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Многопрофштна боттница за айтцбщт
Аеченце ПО НВВРОАОЗЦЯ “ психиатрия
"СВ. Наум" ЕАД - Софи

Изх. Мала ... гат/2013/

ПОКАНА
Многопрофилна болница за активно лечение тто неврология и психиатрия ..СветиНаум“ ЕАД София на основание чл.!Зб. ал.! от Правилника за реда за уттражняване праватана държавата в търговските дружества е държавно участие в капитала. във връзка с !!МС”9127 на МС от 27.05.2013 г. и Вътрептни ттравила за избор на изпълнител за предоставяне нафинансови услуги от кредитни или финансови институттии на МБАЛН! ! „Свети Наум” ЕАД

ОТПРАВЯ ПОВТОРНА ПОКАНА

до всички заинтересовани кредигт-ти или финансови институции да предоставят оферта заизпълнител на финансови услуги по комплексно банково обслужване тта МВА)!!!” „СветиНаум” ЕАД за срок от 2 (две) календарни тодини.

1.Предмет на настоящата покана - вид и характеристики на финансовите услуги- Предоставяне на финансови услу т и от финансови или кредитни институции тто смисъла наЗакона за кредитните институции за нуждите на МБАЛНН ..Свсти Наум" !ЕАД. коетовключва. но не се изчерпва с изброените по-долу дейности:
. откриване и обслужване на разттлаптателна сметка
0 касови операции
. междубанкови и вътрептнобанкови преводи. ттревод на възнаграждеттия на служители на лечебното заведение. депозити и други банкови операции. свързани с предоставят-те на финансови

услуги и дейността на лечебно го заведение.

2.МЯСТО на ИЗПЪЛНСНИС * НО!!!!РЦДШН ОФИС Н К.“!ОНОВС !!2! ОПРЕШЦШНИЯ ИЗПЪЛНИТСА.

3.Указания за подготовка на офертата * За участие в обявената покана с ттредметПредоставяне на финансови услуги от (]лптаттсовтт и.ти кредитни институции по смисъла наЗакона за кредитните инсгитуттпи за нуждите тта МВА)!!!” „Свети !!ау м" !САД София. сепредставя оферта от участник или от изрично упълпоутоптен от него представител вДеловодството на МБАЛНП ..Свети Наум" !САД София. ул. ..Д-р ,!!тобен Русев"МЦ. телефон законтакт с деловодството: ()2”97()2!()8. до !().()() часа на петия работен ден от датата напубликуване на поканата и започва „та тече от наи-къщата дата. следватца датата напубликуването й на Интернет страницата на Министерство на здравеоттазвансто или вежедневник.
Документацията за участие се предоставя безплатно на сайта на болницата, наследния интернет адрес: !тттрнУутуууи.нуттаптцсопт. !!редставляватттия болницата назначавакомисия. чисто заседание пте се проведе в деня. следвапт ттоеледния ден за подаване на оферти



от 11.00 часа в учебната зала на Диатностично консултативния блок на болницата. ет. 1

. страда..Невролотия".

Всеки участник има право да представи само една оферта, като не се приематварианти.
Офертата се представя в запечатан неттрозрачен ттлик. Върху ттлика участникътпосочва адрес за кореспонденция. телефон. факс и електронен адрес. При ттриемане на

офертата върху ттлика се отбелязват де.:товодния номер. датата и часът тта получаването и
посочените данни се записват във вкодятцття ретистър в деловодството. за което на
приносителя се издава документ.

Не се приема оферта. която с ттрсдставсна след изтичане на крайния срок или в
незапечатан, или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия ретистър.Такава оферта се връща на приносителя/изттратцача.

Всички документи за участие в процедурата се представят тта български език. без
поправки. Предложения с поправки няма да се разтлеждат. Когато ,“токумстттът е съставетт на
чужд език. се представя и в превод. извъртттен от заклет преводач. а документът за регистрация
на участника - в оритинал е официален превод.

офертите следва да оттоварят на мтитималттитс изисквания на Възложитсля и да
съдържат документите за участие. посочени ттомдолу. При изтотвяне на офертата всеки
участник трябва да се придържа стриктно към обявените от Възложителя условия.Възложителят няма да предоставя на кандидатите срок за отстраняване на липси. ттроттуски и
несъответствия в офертите. Оферти. които съдържат липси. пропуски тт ттееъотвстствия с
изискванията не се оценяват и не се класират. Предложението се подписва от законния
представител на участника или от изрично уттълномотцено от нсто лице. До изтичането на
срока за ттодаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени. допълни или да
оттегли офертата си. Срокът на валидност на офертите е 60 калетгтдартти дтти. считано от
крайния срок за подаване на оферти. През този срок всеки участник е обвързан с условията на
представената от нето оферта.

4.Сьдържание на офертата:
Офертата трябва да съдържа два отделни запечатани и надписани ттлика. както следва:
. Плик М] - „Документи за подбор“ - в нето се поставят документите.

изискани от Въз;тожитсля. отттасяттти се до критериите за ттодбор на
участниците

. Плик МЦ - „Предложение за изттъ.гтнение на поръчката“ - съдържа
предложението на участника тто количествени Кценово ттрсдложсние/ и
неколичеетвени показатели/техническо предложение/.

Съдържание на Плик ХМ - „Документи за потбор“

1. Списък на представените документи , по образец 1:

2. Декларация. че участникът е запознат с условията тта тюканата , тто образец 2:
3. Декларация. че участникът ттте ттостави тсрмтитално устройство АТМ т/банкомат/ на
територията на лечебното заведение. в сцту чан че бъде избран за 1/1зттълттител -- тто образец 3;
4. Административни сведения по образец 4;
5. Лиценз за извършване тта банкова дейност (заверено от участника копие):



Съдържание на Плик М.» 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката“

1. Предложение за изттълнение на поръчката тто неколичссгвепитс ттоказателиТГехничееко
предложение/ - тто образец 5;
2. Предложение за изпълнение на тторът-тката тто количествените ттоказатели ./11еново
предложение/ - по образец 6:
3. Списък, съдържащ ттореден номер. е адресите на клоновете и финансовите центрове за
обслужване на клиенти на титтте на територията на Столична община:
4. Списък, съдържащ пореден номер. с адресите на футткттиониратциге банкомати на
потенциалните изпълнители на територията на Столична обтттина. тта които служителите наМБАЛНН ..Св. Наум” ЕАД. ттритежаватцп дебитни карттт. издадени от кандидата. могат датеглят суми.

Указание: Документите в Плик М 2 7 „! 1редложенис за изпълнение на порът-тката" трябва да
са подписани и подпечатани от кандидата.

5. Критерии за оценка на офертите икономически най-изгодна оферта за
изпълнение на услугите. предмет на поръчката. Методиката и ттоказатслите за оценка са
съобразени с Постановление ”9127 на ГХ/1инистсрския съвет от 27 май 2013 година за
допълнение на Правилника за реда на уттражняване правата на държавата в търговските
дружества е държавно участие в капитала. За всяко предложение. отговарящо на условията
на настоящата документация. се изготвя комплексна оценка за икономически най-изгодна
оферта на базата на количествени ттоказатели с обттта относителна тежест в крайната
комплексна оценка 6091) и ттеколпчсствснп показатели с обща отпосителтш тежест в крайната
комплексна оценка 40%.

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЖЕСТТА ИМ

В КОМПЛЕКГНАТАОЦЕНКА

Критерият за оценка на постъпилите оферти е икономически най изгодната оферта.
Икономически най , изгодната оферта се определя въз основа на комттлсксна оценка

на постъпилите оферти съгласно два основни вида показатели неколичествеии и
количествени с фиксирани относителни тетла.
Общата относителна тежест на неколичествените ттоказатсли т/НК/ е 40 на сто. като
показателите са. както следва:

1. Надеждност на ттлатформа за интернет банкиране 3 г.:
Срок за обслужване на плащанията . 5 т.:
Развитие на клоновата мрежа близост тта обслу жваптия банков клоп „ 8 т.;
Брой собствени банкомати 8 т.:
Коефициент на ликвиднтт активи - 15 т.;
Кредитен рейтинг - 2 т.

По показателят надеждност на платформата за интернет банкиране - точки се ттолучават при
наличие на минимум три защитни механизми.

ФМР-Б”.”

Показателят срок за обслужване на плащанията ((”ОН). отразява хтппиуталния срок в часове
за който тце бъдат обслужени 50 броя п.таптаппя на болницата. представени на хартиен
носител в офис на банката. като максимштеп брой точки получава кандидата предложил най-
кратък срок. Точките на останалите кандидати се изчислява тто следната формула:



СОП кандидата тттпт.
СОП = ---------------------------- х 5

СОП кандидата

Показателят развитие на к.:тоновата мрежа (РКМ). отразява броя на клоновете за обслужванена клиенти на територията на Столична община. По този показател. максимален брой точкиполучава кандидатът. който осигурява най-голям брой клонове или финансови центрове заобслужване на клиенти на тптттс на територията на (“то.тична община. 11 очките на отделнитекандидати се изчисляват тто следната (])ормула:

РКМ кандидата
РКМ : -------------------------- х 8

РКМ кандидата так.

Показателят брой банкомати (ББ). отразява броя на функциониратциге банкомати накандидатите на територията на Столична община. Но този ттоказател. максимален брой точкиполучава кандидатът. който осигурява най-голям брой банкомати. на които служителите наболницата. притежаващи дебитни карти. издадени от катмтидата. могат да теглят суми.Точките на отделните кандидати се изчисляват тто с.*тедттата формула:

ББ кандидата
ББ : -------------------------- х 8

ББ кандидата тттах.

Показателят коефициент на ликвидни активи(К11А). отразява възможността еднабанка да изпълнява редовно и без забава всекидневните си задължения. Участницитепосочват в офертата си изчисления средно аритметично коефициент на ликвидниактиви по Наредба 11 на БНБ за периода 01.01.2019 30.06.2010 т. Посочените отучастниците данни следва да могат се проверят на посочен интернет адрес или дапредставят документи. удостоверяващи дек.тарираттото от тях. По този показателмаксимален брой точки получава кандидатът с най-висок коефициетгтт на .гтиквидност.Точките на отделните кандидати се изчисляват тто следната формула:

КЛА на кандидата
КЛА : -------------------------- х 15

КЛА кандидата так.

Показателят шедитсн рейтинг (КР). е измерителна единица.оценяваща кредитосттособносттана отделните участници (6 месеца към датата на
провеждане на процедура по избор на обслужваща банка). Посочените от участницитеданни следва да могат се проверят на ттосочсн интернет адрес или да представят
документи. удостоверяващи дскларираното от “тях. Точки се присъждат тта
институцията с най-висок кредитен рейтинг на една от рейтитттови те ат епции: ..8841)".
.,Рпсь”. „Моос1у3”. ..ВСКА".

Общата относителна тежест на количествените показатели с с обща “тежест 60 на сто.
като показателите са. както следва:

1. Такса за месечно поддържане и обслужване на разтт.ттатцателна сметка в
лева(електронно извлечение): 4 т.:
Годишна лихва за разттлащатслтта сметка в .тсва 3 т.:

3. Такса за месечно поддържане и обслужване на разтт.тащатслна сметка в
евро(електронно извлечение) - 4 т.:

1)



4. Годишна лихва за разттлаттнттслт-та сметка в евро - 3 “т.;
Такса за вноска на каса тто разттлаптателна сметка в лева 6 т.;

6. Такса за Директен превод тто 13И(”1ЕРА в лева - ттлатежни нареждания на хартиен
носител -- 7 т.:

7. Такса за обслужване на платежно нареждане на хартиен носител тто РИНТС - 2
т.

8. Такса за вътретппобанков превод в лева платежни нареждания на хартиен
носител - 6 т.;

9. Такса за масови вътрешнобанкови разттлатттания , () т.;
10. Такса за теглене от банкомат на обслужватната банка - 5 т.;
11. Такса за тетлене от банкомат на др) ти банки --1 т.:
12. Такса за откриване на картови сметки в лева (физическо лице-служител на

МБАЛНП”Св. Наум" ЕАД) -3 т.;
13. Такса за поддържане и обслужване на картови сметки в лева- 5 т.;
14. Лихви за стандартен срочен депозит за една тодина в лева 7 2 т.;

КЛ

Най-много точки по показатели. касаетпи получаването на приход от лихва. получава
кандидата предложил най-висок лихвен ттроттент. Точките на отделните кандидати се
изчисляват тто следната формула:

Лихва кандидата
ТТОКЦЗЗТСЛ „лихва" ,“ -------------------------- У 01110С111С.1|111 1С?1(СС| 111112170111501111151 110К21381СЦ

Лихна кандидата тпах.

Най-много ТОЧКИ 110 ПОКЦЗЗТСЛН. КЪТСЦСПТИ ИЗВЪРШВЦНСТО 1121 РЦТЗХОД. СВЪРЗЦН С

111181Ц21НСТО на такси. 110."1)”ЧЦ13Ц кандидата НРС, 1.10Ж11.”1 най-ниска 11С11Ц. “1011КИТС НЕ!. 0”1",ТС.11НИТС
КЗНДИДЗТИ се ИЗЧИСЛЯВЕДТ 110 СЛСДНЕПИ формула:

Такса кандидата ппп.
ПОКЗЗЗТСЛ ..такса" : -------------------------------- Х относителна тежест на съответния ттоказател

Такса кандидата

В случай на оферирана нулева стойност по някой от количествените критерии. или
участникът е оферирал данни/стойности. различни от указаните от ВЪЗЛОЖИТНЛЯ
необходими и изискуеми от нето данни и стойности. за целите на математическото
изчисление. нулевата стойност или представен ите от Участника данни и стойности. различни
от изискуемите от ВЪЗЛОЖИТПЛЯ. еътпите ттте се считат съответно за 0.01 лева или ().()1%. в
зависимост от това дагти показателят е в абеолютт-та стойност или в ттроттентно изражение.

Комплексната оценка се образува като сбор от точките тто оттределсните ттоказатели.
като максималния брой е 100 точки.

6. КОМИСИЯТЗ В публично ЗдССЦШНИС 011311р51 0(1)СРТИ1С. 065111511321 СЪДТЪРУКШЦИТС СС В ТЯХ

ДОКУМСНТИТС И ОПОВССТЯВЗ 11р031 ПРИСЪСТВШЦИТС 11рСДТЛОЖСНИЯТЦ 1121 )”ЧдСТНИЦИТС 110

КОЛИЧ6СТВСНИТС И НСКОЛИЧССТВСНИТС 110КЦЗЦТСЦ1И. КОИТО НОДЗТСЖаТ Нд ОЦСНКЦ.

7. Класират се първите две оферти, получили най-висока комплексна оценка.

В случай. ЧС КОМНЛСКСНИТС 011011КИ 1111 ,”1130 НДТИ ”0150110 ОФСРТИ са равни. за
икономически най-изгодна се приема тази о(|)ерта. в която се предлага най-ниска стойност тто

показател „такса за директен ттревод тто БИЩСРА в лева - платежни нареждания на хартиен
носител“. При условие. че и стойностите на този показател са еднакви. за икономически най-
ИЗГОДНЗ СС приема ТЪВИ ОфСРТЦ. КОЯТО С 110.”1)”ЧТ/1.”111 НЦЙ-ТОДТЯИ сбор ТОЧКИ 061110 01 ПОКЕГЗЗТСЛИТС



„такса за вноска на каса по разплащателна сметка в лева" и ..такса за масовивътрешнобанкови разплащания".

8.Сключване на договор:

8.1. Сключва се договор с първите две класирани институция за срок от две години.съгласно утвърдения от Изпълнителния директор на МБАЛНИ „Свети Наум" ЕАД (.“офияпротокол.
8.2. В случай. че определен за изпълнител участник откаже да екцпочи договор в 30дневен срок от обявяването му за изпълнител. Възложителят сключва договор с класиранияна следващо място участник в процедурата.8.3. В изпълнение на т.4.3. от Приложение МЗ към чл.136 от Правилника за редаупражняване правата на държавата в търговски дружества е държавно участие в капитала.поканата за избор на финансова или кредитна институция се публикува на сайта наМинистерство на здравеоттазването и във вестник .Сега".8.4. Институциите. които са подали оферти в срока. съгласно покана е изх.М.> Д-1567/04.11.2019 г. могат:
1. да подадат нови оферти за участие в процедурата. или2. да представят изрично писмено заявление. подписано от лице с представителнавласт (по регистрация или по пътномотцие). е което уведомяват възложителя. че желаятофертата. подадена по покана с изх.!у?) Д-1567/()4.11.2019 г. да бъде приета. отворена.разгледана и оценена като валидна по покана в откритата повторна процедура за избор наизпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови институции.

Изпълнителендиректор: „
(Акад.проф.д-р За »“


